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vstupujeme letos do postní doby v časech 
velmi nebezpečných. Troufám si říci, že ani 
v covidové době, která 
konečně odeznívá, jsme 
mnozí nepociťovali ta-
kové ohrožení našich ži-
votů jako v těchto dnech. 
Nehrozí už tolik infekce. 
Hrozí pyšný a zlý člověk. 
Vladimír Putin a jeho 
družina napadli sousední 
Ukrajinu, kterou systema-
ticky ničí. Jen proto, že 
dala najevo, že hodlá jít 
svou vlastní cestou. A to 
se představitelům Ruska 
nelíbí, protože impérium 
se musí rozpínat a ne aby 
si kdokoli v jeho bezpro-
střední blízkosti trval na právu svého vlast-
ního sebeurčení. 

Jen tohle a nic jiného je důvodem odporné 
a barbarské okupace. Žádný domnělý nacis-
mus na Ukrajině, ale její vlastní představy 
o své zemi a o budoucnosti, které nejsou 
ve shodě s velkým sousedem.  

Kdybychom se měli na celé to tragické 
dění podívat optikou Desatera, asi nezbu-
de jedno jediné přikázání, které zde nebylo 

porušeno. Nejbrutálněji nezabiješ a nepo-
kradeš. Zbožštění touhy po moci. Zločiny 

proti svobodě i proti sa-
motnému životu. A to vše 
se nejprve odehrává v lid-
ské mysli, v mozku pyš-
ném a chorém – přikázání 
desáté. 

No a konečně přikázá-
ní deváté, které se týká 
zákazu zlého, lživého 
slova proti bližním. Že 
může slovo ubližovat, 
dobře víme. Ale že může 
být v masovém měřít-
ku bojovým a válečným 
prostředkem, o tom se 
můžeme přesvědčovat až 
teprve v současném počí-

tačovém věku. Proruské servery se cílevě-
domě snaží ovlivňovat veřejné mínění a daří 
se jim to. Válečnická rétorika chce nahnat 
strach a daří se jí to taky. 

Ale na straně druhé, slovo dobré se pře-
ce může šířit stejnou rychlostí. Můžeme jím 
těšit a povzbuzovat. Velice potřebné jsou 
a budou naše modlitby. A ruku v ruce s tím 
vším, když půjdou i činy, pak to budou pro-
středky, které budou mít sílu a moc. Jsme 
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Milý čtenáři, milá čtenářko,

Síla slov a činů. / „Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.“ 
      Exodus 20, 16 /
Bratři a sestry, 
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Modlitba šéfredaktorky místo úvodníku:

Milý Pane Bože, 
před několika dny jsme se probudili do ji-

ného světa. Do světa, v němž nás paralyzuje 
strach z budoucnosti, strach z války, strach 
z jaderných zbraní, ale i strach z naší vlast-
ní slabosti. Nevíme, co bychom dělali, jak 
bychom se chovali, kdyby se to roz-
poutané zlo týkalo přímo nás. Na-
jednou nám dochází, jakým ma-
lichernostem jsme se ve svých 
životech věnovali. A zároveň 
jsme Ti za ně vděčni. Za mírové 
rozhovory o barvě šatů, vybave-
ní domácností, rychlosti aut, hrač-
kách pro děti, nových knížkách či 
filmech. Sedíme se slzami v očích u váleč-
ného zpravodajství, záda opřená o příjemně 
hřející topení, ale nedovedeme si představit, 
že by příští zimu nehřálo. Sledujeme oprav-
dové hrdiny v kruté reality show dneška 
a pořád ještě občas nevěříme, že to není ten 
thriller, na který jsme se ještě před týdnem 
chtěli dívat. Věřili jsme, že úcta k lidskému 
životu je obecně sdílená hodnota našeho 

světa. V noci nemůžeme spát, jako by naše 
bdění mohlo přidat světla do tmy těch, kteří 
v nich bojují o životy své i svých blízkých. 
Nově objevujeme hloubku textů písní, kte-
ré už jsme mnohdy zpívali po paměti a té-

měř bezmyšlenkovitě: díky za každé 
nové ráno…přijď již a proměň 

svět náš celý v nové stvoření…
děkuji i prosím za dar života…
probuď svědomí otupené, sbli-
žuj národy… Přimlouváme se 

za ty, kteří trpí, za ty, kteří boju-
jí, za ty, kteří bojovat nechtěli, ale 

byli donuceni. Za všechny, kdo mají 
moc. Ale prosíme Tě i sami za sebe. Ať ve-
deni Tvým Duchem rozpoznáváme, kam 
napřít své síly, čeho se vzdát, komu a jak 
pomoci. 

Nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj 
svůj!

Amen.

Jana Vrajová

  4.–6. 3. víkendové setkání SOMu a SEMu
  6. 3. neděle 09.00 bohoslužby s večeří Páně – 1. postní neděle Jan Lukáš
  7. 3. pondělí 18.00 schůze staršovstva
  8. 3. úterý 18.00 biblická hodina
  9. 3. středa 19.00 Sešlost na faře
10. 3. čtvrtek 09.00 Seniorklub

14.00 kurz ETF: Judaismus – dějiny a současnost
18.00 modlitební kruh žen

11. 2. pátek 16.00 děti
17.00 konfirmandi
18.00 mládež

13. 3. neděle 09.00 bohoslužby a Výroční sborové shromáždění Jan Lukáš
14. 3. pondělí 16.00 výtvarná dílna
15. 3. úterý 18.00 biblická hodina
16. 3. středa 19.00 mládež VŠ
17. 3. čtvrtek 18.00 modlitební kruh žen
18. 3. pátek 16.00 děti

17.00 konfirmandi
18.00 mládež 

20. 3. neděle 09.00 bohoslužby – 3. postní neděle Jan Lukáš
13.00 bohoslužby DD Chválkovice
14.30 bohoslužby DD Hrubá Voda

22. 3. úterý 18.00 biblická hodina
23. 3. středa 19.00 Sešlost v Hlubočkách
24. 3. čtvrtek 14.00 Seniorklub

18.00 setkání mužů
25. 3. pátek 16.00 děti

17.00 konfirmandi
18.00 mládež 

25.–27. 3. setkání konfirmandů a ml. mládeže MSS
27. 3. neděle 09.00 bohoslužby – 4. postní neděle   Jana Hojná

15.00 Herní odpoledne pro děti a rodiče
28. 3. pondělí 16.00 výtvarná dílna
29. 3. úterý 18.00 biblická hodina
30. 3. středa 18.00 mládež VŠ
31. 3. čtvrtek 18.00 modlitební kruh žen
  1. 4. pátek 16.00 děti

17.00 konfirmandi
18.00 mládež 

  3. 4. neděle 09.00 bohoslužby – 5. postní neděle Jan Lukáš

 Sborový program na březen 2022

připraveni Ukrajincům aktivně pomáhat. 
Nejen finančními prostředky, ale taky třeba 
poskytnutím přístřeší v nouzi. A už se tak 
děje. Miliony lidí ve světě daly jasně naje-
vo, co si o okupaci myslí. Dali to najevo slo-
vy, demonstracemi i konkrétními činy.

Postní čas i čas velikonoční budou letos 
jiné. Ještě víc jiné, nežli v časech Covidu. 
Kristovo utrpení a kříž budeme vnímat ji-
nak, nejspíš taky silněji než jindy. A jeho ví-
tězství nad smrtí nám připomene, že na kon-
ci všech našich cest a zápasů nebude zkáza 
ani smrt, ale život.

Modlitba: Pane Bože, jsme zděšeni tím, 
co dovede člověk. A proto prosíme, zastav 
zkázu a smrt. Odejmi zlým a mocným lidem 
jejich moc. Prosíme tě za Ukrajinu a její 
obyvatele, kteří se hrdinně brání okupaci 
své země. Prosíme za ty, kteří ztratili domov 
nebo i své nejbližší. Ale prosíme tě taky 
za ty Rusy, kteří se agresi postavili i za cenu 
šikany a věznění. Děkujeme ti za ně. Pro-
sím, zachovej své stvoření, které hyne naší 
vinou. Daruj svůj pokoj a mír. Amen. 

Váš Jan Lukáš, farář

Milý čtenáři, milá čtenářko,
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Zpráva ze schůze staršovstva 7. 2. 2022

Tato schůze proběhla „hybridně“, někteří 
starší byli přítomni v sále, někteří se připo-
jili online. V úvodní úvaze jsme se s Danem 
Markem zamýšleli nad tématem, kdo jsou 
klíčoví lidé v našich životech, ve sboru, 
v církvi, v bibli. Následovala diskuse.

Potom staršovstvo hodnotilo uplynulé ob-
dobí a upřesňovalo program na následující 
období:

Výroční sborové shromáždění se bude ko-
nat 13. 3. 

V pátek 8. 4. v 19:00 organizujeme koncert 
Jaroslava Hutky v našem kostele. Po Veliko-
nocích je naplánován sborový výlet do Nera-
tova. 

V neděli 24. 4. přijede host Míla Esterle, se 
kterým budeme besedovat o vzniku nového 

evangelického zpěvníku v rámci sborového 
dne. 

S předstihem připomínáme, že na Svato-
dušní neděli 5. 6. je plánována konfirmace, 
v sobotu 4. 6. se sejdou konfirmandi k rozho-
voru se straršovstvem. 

Termín Noci kostelů byl stanoven na 10. 6. 
Pavel Brtník seznámil staršovstvo s vý-

sledkem jednání stavební komise. Stavební 
komise zpracovala výsledky výběrového 
řízení na pořízení projektové dokumentace 
k rekonstrukci kostela (projekt, krovy, stře-
cha, fasáda, …). Rekonstrukce bude probíhat 
po částech v průběhu 6 let. V letošním roce 
bude vytvořen a financován projekt. Bylo 
osloveno 6 firem, renomovaných architektů, 
avšak nabídku zaslala jen Ing. architektka Tr-

Ze sborového života Ze sborového života 

tílková. Bez pomoci z vnějšku nezaplatíme 
celkovou cenu. Ale není čas otálet. Budeme 
čerpat dotace. Budeme projekt propagovat 
v okolí. Chceme předat kostel v kondici dal-
ším generacím. Celková cena rekonstrukce 
je odhadována na 6 milionů. Staršovstvo 
po diskusi rozhodlo takto:

Staršovstvo souhlasí s přijetím nabídky 
na zhotovení projektové dokumentaci k pro-
jektu „rekonstrukce kostela“ od Ing. Arch. 
Ivety Trtílkové, podle výběrového řízení sta-
vební komise. Celková cena za projektovou 
dokumentaci k projektu rekonstrukce kostela 
je ve výši 519 060Kč včetně DPH.

Staršovstvo diskutovalo o situaci v Nákle. 
Nájmy v Nákle jsou velmi nízké, nepokryjí 
nutné investice. Staršovstvo rozhodlo o dal-
ším jednání s nájemníky o zvýšení nájem-
ného. Budeme dále hledat cesty, aby nemo-
vitost nebyla ztrátová. Je možné nemovitost 
prodat, provádět rekonstrukce jednotlivých 
bytů postupně a v rekonstruovaných bytech 
pronajímat za nájemné obvyklé. V návaznos-
ti na to uvažujeme o koupi bytu v Olomouci, 
který bychom pronajímali a byl by zdrojem 
příjmů pro sbor.

O úklid sborových prostor se stará nyní 
Standa Jílek.

Byly založeny nové sborové účty u FIO 
banky.

2302116008/2010 – běžný účet pro platby 
saláru, darů, sbírek a 2202118035/2010 – 
stavební účet na podporu oprav kostela. Br. 
pokladník Roman Gabriel rozešle mailem 
variabilní symboly.

Z různého: Na půdě kostela se ubytova-
la kuna. Daniel Batla informoval o postupu 
na tvorbě nového sborového webu. 27.2. se 
sejde americká skupina, aby pokračovala 
v přípravě na programu česko-amerického 
konference. Br. kurátor Marek Vraj s br. Ji-
řím Jurečkou připraví návrh štítku, který by 
se mohl vlepit do zpěvníku – sponzorský 
zpěvník s věnováním. Staršovstvo souhla-
sí s odesláním příspěvku do Fondu pomoci 
ve stáří ve výši 6000,-Kč za rok. Staršovstvo 
souhlasí s odesláním 5000,-Kč do seniorátní-
ho fondu rychlé pomoci. Jsou zahájena setká-
ní vysokoškolské mládeže jednou za čtrnáct 
dní ve středy, kdy nejsou sešlosti, v 19:00; 
počátek 16. 2. 

Staršovstvo ukončilo svoji schůzi modlit-
bou br. f. Jana Lukáše v 21:31.

Dle zápisu Evy Palové Dostálové  
pro Posla zpracovala Adéla Gabrielová

Narozeniny v březnu

2. 3. Magdalena Hebelková
4. 3. Petr Holas
6. 3. Jana Coufalová
9. 3. Theodor Gallat

10. 3. Anna Ličmanová
11. 3. Milan Žákovych
12. 3. Věra Kubíčková

13. 3. Drahomíra Šimsová
15. 3. Vlastimil Žert
18. 3. Věra Gardavská
27. 3. Marta Palatý
29. 3. Martin Horáček
29. 3. Ivana Rummlerová
31. 3. Václav Dostál ml.

Dear Ukrainian friends, we admire your heroic struggle for freedom against  
Putin´s aggression. We stand by you, we pray for you and your country  

and are ready to help you as much as possible.  
You are not alone.  

Stay strong.  
God bless Ukraine!  

Many greetings from the Evangelical Church  
of the Czech Brethren in Olomouc, the Czech Republic
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Ze sborového života 

V únoru se v našem sboru opět otevřely 
výtvarné dílny. Vyráběly jsme rukávní-
ky pro seniory, které nabídneme v do-
movech ve Chválkovicích a v Dolní 
Moravici. 

Rukávníky slouží na rehabilitaci 
a trénink kognitivných funkcí pro seni-
ory. Pro ležící seniory je velkým příno-
sem i to, že mají ruce v teploučku. Do-
vnitř rukávníku se všívá malý měkký 
předmět na procvičení prstů.

Srdečně zveme další zájemce o tvoření, 2× měsíčně, většinou v pondělí od 16 hodin. 
V březnu budeme vyrábět papírové dárkové tašky z kalendářů a z fima velikonoční vejce. 

nb

Na květnou neděli 10. dubna 2022 připra-
vujeme opět burzu, tentokrát jen s pečivem. 
Účastníky prosíme, aby na květnou neděli 
upekli/y mazanec, beránka, jidáše, perníčky, 
a jiné dobroty.

Ve sboru je pak ostatním nabídneme 
k prodeji a výtěžek burzy věnujeme na po-
třeby lidí z Ukrajiny. 

Hravé rukávníky pro seniory

Noc kostelů

Velikonoční burza pečiva

V letošním roce se náš sbor 
opět přihlásil k Noci kostelů.

Prosíme sestry a bratry, 
kteří se chtějí zapojit do pří-
pravy programu, aby se při-
hlásili u Noemi Batlové. 

Také prosíme o služby 
na jednotlivých stanovištích 
v pátek 10. 6. 2022.

Od 1. 5. 2022 je možné se zapisovat na připravené listiny v dolním sále. 

Ze sborového života 

ZVLÁŠTNÍ JARO
Motto: Žádná bolest není tak velká  

aby se nedala unést  
aby člověk na ni musel být sám

Když hromy s blesky burácí
srdce nám svírá žal
když tesknota se neztrácí
a lásku pryč někdo vzal

Od východu přišel zvláštní mráz
a má obludnou sílu
svými drápy obejmul nás
naši naději, lásku a víru

Nastal čas temné beznaděje
za splínem kráčí splín
Pane Bože co se to jen děje
trpíme jako tvůj syn

On prošel velikou mukou
a byl na ni docela sám
však vítězně s tvojí rukou
vyšel pak nezdolán

Pomoz nán Pane vyjít
z tohoto kruhu bludného
abychom mohli klid najít
a sejmout to těžké jho

Nedej nám sejít z cesty
kde bychom zabloudili
dej nám se vyrovnat se ctí
a dojít až k tvému cíli

Nic na světě tak nezhojí
naši duši bolavou
než ticho a mír po boji
a teplé slunce nad hlavou

Pavel Janošík st.

Milí bratři, milé sestry,
v neděli 13. února se dožil svého kulatého 

jubilea 80 let bratr Ing. Jan Matějka, bývalý 
kurátor našeho sboru. Výrazná postava, ku-
rátor zkušený, moudrý, otevřený i laskavý. 
Byl mi velkou oporou při mých nesnadných 
začátcích v olomouckém sboru a vlastně 
i po celou dobu kdy byl ve funkci. Vždy 
jsem zřetelně cítil, že za mnou stojí. Dovedl 
povzbudit ve službě i naznačit směr, kudy 
jít. Svůj sbor znal a konal v něm mnoho prá-
ce, která znamenala pro faráře velkou úle-
vu. Občas také vedl celé bohoslužby včetně 
kázání. Za to vše jsem si ho vážil a vážím 
a jsem mu velmi vděčný. 

Milý Jendo, přeji Ti ke Tvým osmdesáti-
nám za nás za všechny, ať denně pociťuješ 
Boží ochranu a pomoc. Ať Ti Pán Bůh dává 
dobré zdraví, svůj pokoj a radost ze života. 
Ať se smíš dlouho těšit z Božích darů, ze 
společenství našeho sboru i ze své rodiny, 

ze svých dětí, vnuků i pravnuků. Díky za to 
vše, co jsi pro tento náš sbor vykonal. 

S úctou Tvůj Jan Lukáš, farář

Blahopřání k jubileu
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„Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém soužení pomoc vždycky hotová. A protož ne-
budeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory doprostřed moře. Byť 
i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho.“ 

Žalm 46,1-3
Milé sestry, milí bratři,

Pastýřský list k válce na Ukrajině

tváří v tvář válečným událostem na Ukra-
jině záludně napadené nepoměrně silnějším 
protivníkem nás zaplavují pocity smut-
ku, hořkosti, strachu, hněvu, bezmoci... 
Od svých pocitů nemusíme utíkat. Pláč 
je na místě. Hněv může být mobilizující. 
Strach a bezmoc je třeba si připustit, aby-
chom jim mohli čelit. Aby nás neochromo-
valy. Chraňme se před zoufalstvím.

Budeme-li se rozhodovat, co dělat a jak 
pomoci (a možností je mnoho), vězme, že 
není na nás posuzovat, co je málo anebo 
skoro nic. Prostě konejme. A modleme se.

Nevidíme-li v dohledu řešení, držme 

se toho, že podstatné je vytrvale směřovat 
k tomu, co je pravdivé a spravedlivé. Hle-
dejme pravdu. Nevzdávejme se. Počítejme 
s tím, že cesta může být dlouhá.

Cítíme-li se nejistí a otřesení, věřme, že se 
s pomocí Boží pevnými můžeme stát. Nech-
me se proměňovat slovem Božím.

Jsme-li jako ztracení, rozhlédněme se, že 
nejsme sami. Propojme se, podpírejme se 
navzájem.

Pane Bože, prosíme za ty, kdo jsou ohro-
ženi válečným běsněním. Prosíme za ty, kdo 
jsou ohroženi malomyslností. Prosíme, po-
moz nám všem.

Pavel Pokorný
synodní senior

Život církveŽivot církve

Máme starost o to, co se děje u ukrajinských 
hranic, kde roste napětí a ohrožení ze strany 
současného Ruska. Trápí nás dlouhodobé 
těžkosti, v nichž žijí lidé na Ukrajině, ale také 
v Bělorusku a jinde ve světě. Modlíme se 
za ně. Jsme v mezinárodním kontaktu s círk-
vemi, jimž budoucnost Evropy, spravedlnost 
a mír mezi národy leží na srdci stejně jako 
nám. Situaci sledujeme a pokud to bude tře-
ba, spolu s naší Diakonií chceme také hledat 
způsob účinné humanitární pomoci.

Ukrajinské občany potkáváme i v našem 
bezprostředním okolí. Jsou to často naši 
sousedé nebo spolupracovníci. Dejme jim 
najevo, že jsme s nimi. Mysleme společně 
v modlitbě na ty, kdo žijí v napětí, nesvobo-
dě, strachu z budoucnosti. Stejně tak i na ty, 
kdo mají moc a odpovědnost za změny 
ve světě.

Modlitba za Ukrajinu

Někdy je obtížné poslouchat a číst zprávy. 
Když se však týkají tváří, které známe 
a hlasů, jež jsou nám blízké, 
bývá to ještě těžší.

Pane Bože, 
prosíme tě, uchovej ukrajinský lid hluboko 
ve svém srdci.

Chraň je, modlíme se: 
před násilím, 
před politickými hrátkami, 
před využíváním a zneužíváním.

Daruj, modlíme se: 
národům světa odvahu 
a moudrost, 
aby se postavily za spravedlnost, 
a stejně tak odvahu, 
aby se dovedly postarat a být štědří.

Pane, ve svém milosrdenství 
od nás všech vzdaluj naše sklony, 
které hledají, jak by vládly ostatním. 
Zbav nás těch vlastností, 
které vedou k prosazování vlastních potřeb 
a přání 
před přáními a potřebami druhých.

Uč nás, jak žít v lásce 
a důstojnosti 
a v respektu – podle tvého příkladu.

Ve tvém jménu a skrze tebe, 
Amen.

Zdroj: e-cirkev.cz

O Ukrajině

Výtěžek sbírky půjde na podporu oby-
vatel Ukrajiny, kteří museli opustit své 
domovy a také na pomoc nejzranitel-
nějším skupinám, které Diakonie dlou-
hodobě podporuje prostřednictvím 
svých ukrajinských partnerů.

Naše partnerské organizace potře-
bují pomoci při zajištění bezpečnosti 
vlastních klientů a také na podporu 

lidí, kteří v důsledku konfliktu přijdou 
o střechu nad hlavou. Vytvářejí záso-
bu léků, trvanlivých potravin, spacáků 
a dalších potřeb. Evakuují do bezpečí 
děti a ženy.

V našem sboru jsme vypsali listinou 
sbírku, která je zasílána na účet Diako-
nie. Své příspěvky můžete dávat po bo-
hoslužbách bratru pokladníkovi.

Diakonie otevřela veřejnou sbírku na pomoc  
lidem na Ukrajině 

sbírkový účet Diakonie 292949292/0300 s variabilním symbolem 2022
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Po pauze způsobené covidem se letos opět bude konat tradiční  
Jarní setkání laiků, a to v termínu 30. 4.–6. 5. 2022 v penzionu Sola Fide 

v Jánských Lázních.

Přihlašovat se je možné do 22. dubna 2022.

Rozhovory a úvahy se v letošním setkání budou vést nad tématem 

Něco se mění, něco zůstává
Vedení kurzu: Monika Drdová

Biblický program: Daniel Ženatý

Přednášející: Adam Csukás, Jana Hofmanová, Michael Pfann,  
Mikuláš Vymětal.

Kromě biblického programu a přednášek se můžete těšit také na bohoslužby, 
koncert či výlet. 

Cena: Kurzovné: 4440 Kč (ubytování s plnou penzí + režijní náklady)

Lázeňský poplatek městu: 26 Kč/den, který platí každý přihlášený zvlášť 
na místě

Pobyt začíná v sobotu 30. 4. večeří (18.00)  
a končí v pátek 6. 5. obědem (12.00).

Pozvánka na Jarní setkání laiků v Jánských Lázních

Přihlašujte se na letní akce!
Tábory pro děti, rodinné pobyty, pobyty pro 

rodiny s lidmi s postižením – to vše i v létě 2022!

Oddělení výchovy a vzdělávání ústředí církve 
připravilo i pro letošek bohatý program,  

přihlašujte se od 15. ledna 12:00 na adrese 

https://prihlasky.e-cirkev.cz/.
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Kontakty na zástupce sboru:

Farář Jan Lukáš: 776 029 782 Lukas.Jan@seznam.cz
Kurátor Marek Vraj: 605 224 814 m.vraj@volny.cz
Pastorační pracovnice
Noemi Batlová: 728 289 354 noemi.batlova@gmail.com

Informace / aktuality 

Písničkář a olomoucký rodák Jaroslav Hutka vystoupí po delší době v Olomouci, 
tentokrát v prostředí evangelického kostela.

Jaroslav Hutka

pátek 8. dubna v 19 hodin 
kostel Českobratrské  

církve evangelické 
Blahoslavova 1, Olomouc

Vstupné: 150,-

narozeninový koncert 

Předprodej vstupenek možný před bohoslužbami v neděli 27. 3. 
a 3. 4. 2022 od 8:30 do 9:00,  
nebo v den koncertu od 18:00 hodin.


